
גדרי  נפרצו  ההשכלה  בזמן  ש...  הידעת 
שלימות  שבעיירות  כך  כדי  עד  בישראל  הצניעות 
ועוד  גמור  ראש  בגילוי  הלכו  הרבנים  נשות  אפילו 

שאר מיני פריצויות!

ומכיוון שהלכות הצניעות מעולם לא סודרו בש"ס 
המתוקנים(  הדורות  בקרב  פשיטותן  )לאור  ובפוסקים, 
ממילא נקטעה המסורת, והשתכחו מרוב בני התורה 
נידונים בסיסיים ביותר בהלכות אלו הנוגעים מאד 

למעשה.

 מהו מקום השוק?
 מה דעת המשנ"ב בנידון?

 האם יש דבר כזה "איסור חצאית ארוכה"?
 דעת הגרח"ק בנידון.
 גדר ערוה בעששית.

 .לפרטים אלו ועוד עבור לעמוד הבא

הידעת?

לפרטים והזמנות מכל רחבי הארץ

050-4137174   02-6222781
לשמיעת סדרת שיעורים ע"פ הספר

02-3727111 שלוחה 52

הרחבה בנידון מובאת בספר "בגדי תפארתך"

מחיר מיוחד
לזיכוי הרבים

₪ 20
בלבד

סג

 בגדי

תפארתך
פרק א' - שוק באשה ערוה

ג. שאר גוף האשה – באשתו האיסור לכ"ע בטפח, ולרוב הפוסקים אין שינוי בין אשה אחרת לאשתו, 

ומיעוט הפוסקים ס"ל דבאשה אחרת האיסור הוא גם בפחות מטפחלז.

)ויעויין בחלק ד' פ"א - בגדי ישע, בביאור דברי הט"ז דשם נבאר בס"ד כיצד יתכן דדין השוק יהיה חמור יותר מכל שאר חלקי הגוף, ואפילו 

באחרת.(

וע"פ מה שיתבאר לקמן, דדעת הפוסקים הינה דשוק הוא חלק שמעל פרסות הרגל, יצא חילוק 

הדינים בדבר באופן זה.

הרב )ע"ה א( כתב וז"ל "ויש אומרים שאפילו פחות מטפח 

לחוש  ונכון  באשתו  אפילו  היא  ערוה  בשוקה  שמגולה 

)סי' ע"ה אות ג'(  באפיקי מגנים  לדבריהם". עכ"ל. וכן הוא 

מטפח,  בפחות  אסור  אינו  שוק  דגם  משמע  "מב"י  וז"ל 

מיהו יש להחמיר כט"ז", עכ"ל. וכן הוא בכף החיים )ע"ה 

וט"ז  הב"ח  לדברי  לחוש  יש  לכתחלה  "ומ"מ  וז"ל  ו(  אות 

לה",  וחשו  האחרונים  זו  סברה  שהביאו  כיון  והעט"ז 

עכ"ל.

דכל  הינו,  הפוסקים  מכלל  העולה  הגוף  שאר  בדין  לז. 

בפחות  אינו  איסורם  באשה,  השוק(  )זולתי  הגוף  חלקי  שאר 

מטפח, )אומנם יש שכתבו שבהבטה ממש גם במקומות המגולים אסור, 

והוא רבינו מנוח פ"ג מק"ש הט"ז, בביאור הרמב"ם. וכן יש שכתבו שכל זה 

רק באשתו, אבל באשה אחרת אפי' כנגד מקומות המגולים אסור, והם רבינו 

אלו  שיטות  אמנם  הרשב"א,  לתלמיד  השולחן  וספר  הראב"ד,  בשם  מנוח 

לא הוזכרו בשאר הראשונים והאחרונים(. מיהו באשה אחרת כתב 

"ופי' בה"ג הני  וז"ל  הבה"ג  בשם  הט"ז(  פ"ג  ק"ש  )הל'  ההגמ"י 

מטפח"  קטן  דבר  אפילו  אחרת  באשה  אבל  אשתו  מילי 

בהלכות  "פסק  עו(  ברכות   - בראבי"ה )ח"א  הובא  וכן 

ואפילו  באשה ערוה  טפח  הכא  גדולות דכל הני דאמרינן 

היא אשתו ובאשה אחרת אפילו דבר קטן מטפח" וכן כתב 

האור זרוע )ח"א סי' קלג( "טפח מבשר אשתו שמגולה במקום 

שרגיל להיות מכוסה אסור לקרות ק"ש עד שתכסה ובאשה 

בהרמ"א )שם(  אחרת אפי' בפחות מטפח" והובאו הדברים 

פחות  אפילו  אחרת  באשה  אבל  באשתו,  דוקא  "וי"א  וז"ל 

בבאר  הכריע  וכן  פ"ג".  מיימוני  הגהות  ערוה  הוי  מטפח 

היטב שחלק על הב"ח בזה וכתב "ב"ח חולק וס"ל דאפילו 

באשה אחרת נמי אין איסור אלא דוקא בטפח אבל בפחות 

צ"ע מ"ש הש"ס בברכות דף  מטפח שרי. לכאורה לדבריו 

באשתו  אלא  וכו'  למאי  ערוה  באשה  טפח  ר"י  אמר  כ"ד 

ולק"ש ע"ש. למה לא משני בקיצור הכא לק"ש דאיירי בכל 

יש  דחילוק  ש"מ  אלא  ולק"ש  באשתו  נקט  ולמה  הנשים 

וק"ל", עכ"ל. 

מיהו רבים מהפוסקים לא ס"ל הכי, וכן נראה בטור דהביא 

בבית  וכנ"ל  בין אשתו לאחרת,  ולא חילק  הדברים בסתם 

מדברי  עולה  וכן  מזה,  כלום  הזכיר  לא  ובשו"ע  יוסף 

הרמב"ם )הלכה ט"ז( דכתב "וכל גוף האשה ערוה לפיכך לא 

ואם היה  ואפילו אשתו  בגוף האשה כשהוא קורא  יסתכל 

מגולה טפח מגופה לא יקרא כנגדה", עכ"ל. ומדלא חילק בין 

אשתו לשאר נשים ש"מ דס"ל דהוא הדין באחרת. )מיהו בלחם 

  ופרשו השמלה  

שאר גוף האשה
 

הינו  -)מהירך והלאה( 
בטפח לכו"ע, וגבי אשה שאינה אשתו, 

נחלקו הפוסקים אם דינה בפחות מטפח.

 

 - שוק
נחלקו הפוסקים האם דינו 

בטפח או אפי' בפחות מטפח
. 

 –פרסות הרגל 
משתנות לפי 

המנהג, ובמקום 

שדרכן לכסות 

 .איסורן בטפח
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בגדי
תפארתך

פרק ב' - ביאור דברי הפרי מגדים על פי דבריו בשו"ת מגידות, וסדר חליצה

שו"ת מגידות, וסדר חליצה לפמ"ג

שו"ת מגידות, סי' כ"ד
מה שכתב הבית שמואל בקס"ט ]באהע"ז[ אות ל"ב בית שמואל סי' קסטקצח "שוק" כשר לחליצה, יש 
מקום לטעות, וכל שכן במה שכתב "קוליות", וכבר ראיתי למורה רעה אחד שקשר ב' קשרים זה על זה 
ואחר כך סרג כמה סריגות עד בואו למקום שוק ממשקצט, וכמדומה שגם ב' קשרים עשה שם, וזה טעות 
גמורר כי שוק המוזכר כאן ברש"י ק"ג א' ד"ה רגליםרא הוא לאו דוקא. ובאמת קוליות הוא התחוב בחור 
בגוף כמו בוכנא ושוק אחריו ואחריו הרגל כמו בבהמהרב, וברגל בסוף יש פרק הנקרא אסתוירא קביל"א 

השוק  שבין  מה  היינו   - ולמעלה  הארכוב'  "מן  וז"ל  לקוליות ולא מה שבין הארכובה הנמכר עם הראש והשוק וכל קצח. 
בדעתו בזה, ועל זה שייך לומר "שוק ממש", היינו השוק הידוע.קצט. משמע מכאן שידוע לכולם היכן השוק וליכא פלוגתא השוק נקרא מעל רגלו". לקמן  ויתבאר  מאחר  הינה  הפמ"ג  כוונת  ויראה  מעל דעיקר הקשירה הינה תחת ארכובת הרגל )היינו הקרסול( וכמו ר.  דלהב"ש  הפוסקים,  מחלוקת  בזה  דיש  לקמן  נוגע לדאורייתא, ובתחת הקרסול כשר לכ"ע – בטוש"ע דכשר היינו ארכובת הרגל והיינו הקרסול וממילא הקרסול כשר, ואילו לבאר הגולה מתחת הארכובה האמורה שיביא  ממילא כך יש לעשות. ועל זה עורר הפמ"ג דקשירה שאינה כיון דהוא 

לעשותו מן האיסתוירא כדתנן חלצה מן הארכובה ולמטה חליצתה וז"ל )אבה"ע סי' קס"ט סל"ז( "וראבי"ה כתב שיהא המנעל נמוך דמצינו דחולצים מעל הרגל מ"מ אין לעשות כן לכתחילה כן הוי "טעות גמור". וכעין זה הובא בערוך השולחן דאע"פ  אין  לכתחלה  אבל  כשר  דבדיעבד  משמע  שיבאר לאו רגל הוא" – ומשמע מדבריו כנ"ל דגם רגל אינה בכלל רא. וז"ל "פרט לבעלי קבין - שפטורים מן הראייה אלמא שוק בגובה רק כפי הרגל ממש והיינו עד האיסתוירא".כשירה  וכמו  דוקא  לאו  דהוא  הפמ"ג  כתב  זה  ועל  שוק, 
רב. ונראה להדיא דסדר האברים באדם היה פשוט לכולם הפמ"ג לקמן.

ולא ניסה לחדש בזה כלום.

  ופרשו השמלה  
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ואחריו הרגל

והשוק אחריו

קולית ( - הירך) 
הוא התחוב בחור 
בגוף כמו בוכנא

לשון הפרמ"ג:

ע


בגדי

תפארתך

ופירש רש"י דשני שוקים וירך אחד הוי רוב גובה הגוף בלא הראש, חלק ב' - הליכות עולם

עיי"ש. וכן פסק הרמב"ם )בפ"ב מהל' טומאת מת הל' ח'( - "כל בניינו של אדם 

הוא שתי השוקים והירכים והצלעות והשדרה, ורוב בניינו של מת הרי 
הוא כמת שלם. כיצד, כגון שתי שוקיו וירך אחד", עכ"ל.

מוכח בבירור שהשוק הוא הפרק התחתון, ומעליו הירך ושניהם יחד 
הם רוב בנין האדם.

וכן חתם החזו"א )או"ח ט"ז ח'( את דבריו בנידון דמקום השוק בראיה זו 

שוקיים היינו התחתון".וז"ל שם "ובבכורות מ"ה א' אמרו רוב בנין ב' שוקיים וירך אחד, וע"כ 

ארכובה" מפתח של ארכובה של  "מפתח  ח'(  )י"ד  בכלים  ממשנה  ראיה  להביא  יש  עוד 

ופירש הר"ש שם וז"ל "של ארכובה וכו' כאיסתוירא כי שוקא וכרעא 
דאדם דדמיא לנו"ן דכפופה דמיניה כייף ומיניה זקיף".

וכן הוא ברע"ב "מפתח של ארכובה - שמתקפל כארכובה עם השוק. שעשוי כמין נון כפופה שלנו" 
עכ"ל. ונמצא מכל הני דשוק הוא הפרק שמעל כף הרגל.

פי'  ארכובה  מתוך  שנשבר  ארכובה  של  "מפתח  וז"ל  בסתם,  כתב  "ארכובה"  בערך  הערוך  וכן 

כי  כדגרסינן מזוזתא דבי רבי דעביד כמין נגר, ומפרש לא כנגר המוטל לגמרי, אלא כאסתוורא 

שקא וכרעא דאדם, דדמיא לנון כפופה, דמיניה כייף ומיניה זקיף. וכן מפתח שמתקפל כארכובה 

עם השוק, שמו מפתח של ארכובה". ויעויין אריכות בדברים לקמן )בחלק ד' פ"ב, בביאור הפמ"ג ע"פ דבריו 
בשו"ת מגידות וסדר חליצה(.

יסוד חשוב בסוגיא – נקודה חשובה ויסודית בסוגיא ד"שוק באשה ערוה", ניתן ללמוד מנידון 

מכונה  מידה  באותה  ארכובה,  נקראת  הברך  הקודש  דבלשון  שכשם  והיא,  ארכובה.  של  דמפתח 

הקרסול ארכובה, וכמו שנראה כאן להדיא, דחז"ל כאן באמרם "ארכובה" סתם, כיוונו לקרסול. 

     שני שוקיים  איזהו רוב בנינו 
וירך אחד
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הידעת ש... מכל המקרא והתלמוד, מראשוני הפוסקים עד פוסקי זמנינו - מוכח שהשוק 
שעליו אמרו חכמים "שוק באשה ערוה" הוא החלק שמן הקרסול ועד הברך.

דוגמאות מתוך הספר
מ”ח  פ”א  באהלות  המשנה 
אברי  רמ”ח  כל  את  מונה 
האדם לפי סדר עולה מלמטה 
“מאתיים  וז”ל  למעלה 
אברים  ושמונה  ארבעים 
באדם, שלושים בפיסת הרגל, 
עשרה  אצבע,  בכל  ששה 
חמשה  בשוק,  שנים  בקרסל, 

בארכובה, אחד בירך”.

הזוהר  וקללת  ההלכתיות,  הנפק"מ  לכל  בנשואה,  מגילוי שער  חמור  גילוי השוק  ש...  הידעת 
רובצת עליו ביתר שאת מעל גילוי שער כנ"ל.

הידעת ש... עיקר המבוכה בנידון מקום השוק, ומה שהרבים רגילים לחשוב שיש צד להקל 
בנידון, הינו מחמת דברי הפמ"ג ומשנ"ב )בסימן ע"ה( אשר בהבנה הפשוטה דבריהם מוקשים מאוד 

מצד עצמם, ועוד שהם עצמם כתבו להדיא במקומות אחרים בחיבורם דשוק הוא התחתון.

והאמת ששייך לבאר את דבריהם )בסימן ע"ה( באופן שיעלו בקנה אחד עם כל שאר המקורות בנידון.

סידור הקושיות על ההבנה המקובלת בדברי המשנ"ב והפמ"ג, והצגת דבריהם באופן המתיישב עם שאר 
הש"ס והפוסקים, תמצא בספר "בגדי תפארתך" בפרק "אין להם על מי שיסמוכו".

הרחבה בנידון בספר "בגדי תפארתך" בפרק "חומרת שוק משער"

לשונות המשנ"ב במקומות אחרים בהם הוא נוקט בפשיטות דשוק הוא התחתון:

"בתי שוקיים עד הברכיים"
)משנ"ב קכ"ח ס"ק י"ח(

"קב הקיטע שנקטעה רגלו 
ומכניס שם ראש שוקו"
)משנ"ב תרי"ד ס"ק ד'(

"בזמנם היה קשור 
העיקר בשוק"

)משנ"ב ש"א ס' ט"ז 
באה"ל(

מומי  גבי  מצינו  וכן 
בבכורות  דתנן  כהנים 
יוצא  "עקיבו  ב'(  )מ"ד 
ומבואר   - מאחוריו" 
"שוקו  דהיינו  בגמ' 

)בד"ה  רש"י  בזה  והוסיף  רגלו".  באמצע  עומד 
עקיבו( וז"ל "שחצי הרגל לפנים וחצי רגל לאחור". 

ועיין שם עוד בשאר הראשונים שכולם פירשו כן.

ר"ן,  הריטב"א,  לשון  וכן 
ועוד  העדה  קרבן  ריבב"ן, 
סו.-  בשבת  הגמ'  על 
סמוכות  ב...  יוצא  "קיטע 
בשתי  קיטע  יש  פי'  שלו- 
רגליו דהולך על שוקיו ועל 
סמוכות  ועושה  ארכובותיו 

של עור בשוקיו".

ירך

שוק

קרסולרגל

ארכובה

 

בכלים  מהמשנה  מוכח  וכן 
ארכובה"  של  "מפתח  ח'(  )י"ד 
וז"ל  הרע"ב  שם  ופירש 
עם  כארכובה  "שמתקפל 
השוק. שעשוי כמין נון כפופה 
שלנו". וכן פירשו הר"ש, ערוך 

ועוד הרבה ראשונים.

באור מורחב בצירוף עשרות מקורות וציורי המחשה רבים תמצא 
בספר “בגדי תפארתך”



כנגדה".  לקרות  אסור  בעששית...  "ערוה   : וז"ל  כתב  ה'(  ע"ה  )או"ח  השו"ע  ש...  הידעת 
כלומר שהרואה ערוה דרך זכוכית אסור לו לומר דברים שבקדושה.

הידעת ש... "ערוה בעששית" הינה גם בראיה עמומה ולאו דוקא זכוכית שקופה. וכן לא 
משתנה דינה כאשר מחמת הדמיון לצבע הבד אין מבחינים בערוה שמבעד לכיסוי?

הידעת ש... נידון דערוה בעששית הינו אחד המכשולים 
הנפוצים ביותר בימינו מחמת חוסר הידיעה בנידון?

הידעת ש... הנשים בדורינו רובן ככולן לובשות גרביים 
הנחשבות לגילוי גמור, והדבר חמור מפרוע ראש בנשואה?

"איסור"  ש...   הידעת 
בדותה  הינו  ארוכה,  חצאית 
אחד  אף  אשר  דורינו,  בת 
את  סמך  לא  ישראל  מגדולי 
בכל  ואדרבא  הדבר!  על  ידו 
הפוסקים  של  הדעת  גילויי 
של  וכן  קודמים,  מדורות 
מובא  דורינו  מפוסקי  רבים 
לכסות  חייב  החצאית  דאורך 
אורך  כל  את  הדין  מעיקר 

השוק.

בפירוש המילה עששית בגמ' )ברכות כד:( 
פירש רש"י וז"ל: "מחיצת זכוכית או קלף דק 

מפסיק בנתיים והיא נראית".

בתמונה: קלף תפילין
מצולם מאחור

אלו תמונות של גרביים בהגדלה פי 40, 
וניתן לראות בבירור שהחורים יותר 

גדולים מהבד אפי' בגרביים 70 דנייר!! 
ודינם חמור מערווה בעששית!

70 דנייר 40 דנייר70 דנייר 20 דנייר40 דנייר 50 דנייר

זוהי הגרב הנפוצה 
ביותר בקרב כלל 
הנשים, המורות, 

ובנות הסמינרים!!!

הרחבה בנידונים אלו, וכן פרסום ראשוני של תשובות הגרח"ק בנידון בספר "בגדי תפארתך"

פירוט והרחבה בנידון בספר "בגדי תפארתך".

שיחה עם הרב גנס גבי דעת 
הגרח"ק בטל' 02-3727111 

שלוחה 444

בוד מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: לכ
גרביים בנידון אורך חצאיות הנשים שמענו כמה גדרים בזה:  מספיק  ולא  רחב,  כיסוי  צריך  השוק  שגם  )מכיון  הקרסול  עד  צמודות(. ב. אמצע בין הברך לקרסול. ג. העיקר שלא יראו את הברך. רצינו א. 

תשובת הרב: עד הקרסול לשאול מהי דעת תורה בנידון.
ו'רחובי',  'מודרני'  של  יש בעיה  לחשוב שבחצאית ארוכה )עד הקרסול(  מקובל 

תשובת הרב: לא שמענו האם זה נכון?

תשובת הרב: לא האם מותר למכור חצאיות שאינן מגיעות עד הקרסול. 
ן במענה לשאלות מהורים שנדרשו ממנהלי הסמינר שביתם תקצר את אורך  וכ

גיע עד הקרסול,  ענה הרב: חלילה וחס החצאית שלא ת
ובתשובה חוזרת ענה: שלא תקצר 



בגדי תפארתך
! ן" של הצניעות ה"שוטנשטיי

כקונטרס  לראשונה  פורסם  תפארתך"  "בגדי  החיבור 
דבריו  היום  ועד  ומאז  רבה,  להצלחה  וזכה  בתשע"ב 
ובחיבורים  שונים  באופנים  רבות  במהדורות  פורסמו 
עלונים,  קונטרסים,  )ספרים,  דבריו  על  שהתבססו  רבים 
בארץ  עותקים  אלף  ממאה  בכלמעלה  וכדו'(  כרוזים 

ובעולם!!

כיום בחסדי שמים מרובים זוכים אנו להופעת החיבור 
מתוך  ובהיר  יסודי  בביאור  ומפואר,   מורחב  כספר 
והפוסקים עד פוסקי דורינו, באופן שכל אחד  הש"ס 
יוכל לרכוש ידיעות נרחבות בסוגית שוק באשה ערוה, 
)בנוסף לאלו  וכן בשאר סוגיות הצניעות,  אורך הלבוש, 

המצויינות לעיל( וביניהם: 

… טפח באשה ערוה
… דת משה ויהודית

… דיני בגד צמוד
… צניעות הקטנות

… קדושת המלבושים
… מלא כל הארץ כבודו
… בחוקותיהם לא תלכו

… דיני הגרבים, ועוד...

המהדורות הקודמות משנים תשע"ב, תשע"ג 
ותשע"ד. וכן מהדורת כיס לנשים שהופצה 

ב-20,000 עותקים ברחבי הארץ והעולם

מכל  ישראל  גדולי  של  נלהבות  הסכמות  עשרות   
העדות והחוגים.

וציורי המחשה להבנת   למעלה מארבעים תמונות 
החומר הנלמד!

 נספח מיוחד – קונטרס "ירך גבור" יסודות מפי כלל 
הפוסקים בנידון קבלת הוראה.


